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Chim cánh cụt bơi 8.000 km về thăm ân nhân 

 
 

Năm nào chú chim cánh cụt Dimdim cũng bơi 8.000 km về bờ biển Brazil 

để thăm người ân nhân cứu mạng mình từ năm 2011. 
 

 
Năm nào chú chim cánh cụt cũng bơi 8.000 km về bờ biển Brazil để thăm ân nhân 

 
Ngư dân Joao Pereira de Souza, 71 tuổi, ở một hòn đảo ngoài khu vực Rio de 
Janeiro ở Brazil đã phát hiện một chú chim cánh cụt nhỏ xíu, gầy gò trên bãi 
đá từ năm 2011. 
Nó trông rất đói và bị dính đầy dầu trên lông. Ông Souza đã mang chú chim 
cánh cụt về và chăm sóc đến khi nó khỏe lại. Ông đặt tên chú chim cánh cụt 
này là Dimdim. 
Khi Dindim khỏe lại, ông Souza thả nó về biển. Ông không hề nghĩ sẽ gặp lại 
nó. 

 
"Tôi yêu nó và tôi tin nó cũng yêu tôi", ông Souza nói 
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Ông đã rất ngạc nhiên khi chỉ vài tháng sau, chú chim cánh cụt trở về hòn đảo 
này, nhận ra ông Souza và trở về nhà với ông. 
Mỗi năm, Dimdim lại dành 8 tháng ở cùng ông de Souza, 4 tháng còn lại ra 
ngoài khơi bờ biển của Argentina và Chile để sinh sản. 
Chú chim không bay được này đã bơi khoảng 8.000 km để trở về với ông 
Souza. 
 

 
Dimdim sẽ ra ngoài biển 4 tháng để sinh sản 

 
“Tôi yêu Dimdim như con của mình và tôi tin rằng nó cũng yêu tôi,” Ông 
Pereira de Souza nói. 
“Không ai chạm được vào nó. Nó sẽ mổ họ. Nhưng nó lại nằm trên đùi tôi, để 
cho tôi tắm rửa, cho nó ăn và bế nó lên.” 
 

 
Không ai chạm được vào Dimdim được trừ ông Souza 

 
Lúc mới cứu chú chim cánh cụt về, ông Pereira de Souza cho ăn cá hàng ngày 
để nó khỏe hơn, sau đó lại đưa Dimdim ra biển. 
"Nhưng nó không rời đi mà đợt đó, nó ở lại với tôi trong suốt 11 tháng. Sau 
khi thay lông, Dimdim mới biến mất. Mọi người nói rằng nó sẽ không trở lại 
đâu nhưng trong 4 năm quá, năm nào Dimdim cũng quay về với tôi.” 
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Dimdim trông rất hạnh phúc mỗi khi nhìn thấy ông 

 
“Chú chim cánh cụt đến đây vào tháng 6 và rời đi vào tháng 2 hàng năm. 
Trông nó rất hạnh phúc khi nhìn thấy tôi.” 
Khi nhìn thấy ông Souza, chú chim cánh cụt luôn ve vẩy cái đuôi của mình 
như một chú chó và kêu lên vui mừng. 
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